
 

            OBEC PREDMIER ,  Predmier 169,   013 51 Predmier 

 

Dodatok č. 1 k VZN č.05/2021 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce č. 5/2021 za komunálny odpad a 

drobné stavebné odpady Obec Predmier v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 

národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákona číslo 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov vydáva  

 

Dodatok č. 1 

 k VZN č. 5 /2021 za komunálny odpad a drobné stavebné odpady zo dňa 01. januára 2022, 

ktorým sa mení : 

 § 7 Zníženie a odpustenie poplatku 

 

1. Podkladmi pre zníženie odpustenie poplatku sú:  

 potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núdzi, 

preukáže, že v zdaňovacom období je fyzickou osobou v hmotnej núdzi, túto 

skutočnosť poplatník preukazuje právoplatným rozhodnutím Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny,  

 správca dane na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok za komunálne odpady 

poplatníkovi, ktorý preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval 

alebo sa nezdržiava na území obce. 

Poplatník k žiadosti o odpustenie poplatku predloží aktuálne a hodnoverné doklady, 

z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce, 

 

 poplatník študuje mimo obec a k žiadosti o zníženie poplatku predloží potvrdenie 

o zaplatení poplatku v mieste štúdia alebo v mieste internátneho ubytovania ( nie 

potvrdenie o návšteve školy), 

 



 poplatník sa v pracovných dňoch z dôvodu pracovnej činnosti nezdržiava na území 

obce a k žiadosti o zníženie poplatku predloží doklad o zamestnaní od zamestnávateľa 

( nie pracovná zmluva) a doklad preukazujúci zaplatenie poplatku v inej obci resp. 

v mieste ubytovania, 

 potvrdenie o trvaní pracovného pomeru v zahraničí spolu, alebo doklad potvrdzujúci 

pobyt v zahraničí (poplatník zdržiavajúci sa mimo územia SR),  

 potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, detskom domove, domove 

dôchodcov, reedukačnom zariadení, dlhodobej hospitalizácii, 

 potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, 

 potvrdenie o výkone služby v ozbrojených silách, prípadne iné doklady, v ktorých 

bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenie poplatku a dátum, 

kedy nárok na odpustenie zaniká, 

 osirelé dieťa do ukončenia vzdelania . Po dovŕšení základnej školskej dochádzky 

predloží potvrdenie o návšteve školy. 

 

 

Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. 

 

Ak si poplatník v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku 

podľa §83 najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, nárok na odpustenie, 

zníženie poplatku zaniká. 

Ostatné podmienky VZN č.05/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavby, schválené dňa 09.12.2021 zostávajú v platnosti. 

 

 

 

 

                         Štefan Klus 

                         starosta obce 

 

Vyvesené :  15.12.2022 

Zvesené :     31.12.2022 


